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Θέµα: "ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤH ΜΟΝΑ∆Α 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΕΚΟ ΑΒΕΕ), 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 22.05.2020" 

 

Κ.Α. ΣΤΑΚΟ∆΄08 : 52.10 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Α.Φ.Μ. : 094010146 

∆.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Α Π Ο  Φ  Α Σ  Η 
 

Ο  A N T Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  

Π .  Ε .  Κ Α Β Α Λ Α Σ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των Νόµων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.∆. 1150/1949, του άρθρου 4 του 

Α.Ν. 207/1967, του από 15.10.1922 Β.∆., του από 16.03.1950 Β.∆. όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε το από 24.11.1953 Β.∆., του Π.∆. 1180/1981, του Π.∆. 274/1997, της Κ.Υ.Α. 

69269/1990, των Νόµων 2218/1994, 2240/1994, 3325/2005, 3982/2011, 4442/2016, της Υ.Α. 

οικ.483/35/Φ.15 και τον Ο.Ε.Λ.Υ. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 “Kώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας” (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Ά/ 

09.03.1999). 

4. Το Π.∆. 144/23.12.2010 για τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης που 

δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 237/τ.Ά/27.12.2010. 

ΑΔΑ: ΩΘ5Σ7ΛΒ-ΧΘΧ



 2 

5. Την από 06.04.2016 και µε αρ. πρωτ. ∆.∆.οικ.1323 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί 

µεταβίβασης άσκησης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. 

6. Τη µε αρ. πρωτ. 5124/21.11.2016 αίτηση - ερωτηµατολόγιο του ενδιαφεροµένου. 

7. Την Κ.Υ.Α. 105624/14.11.2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και το µε αρ. πρωτ. Οικ.38122/28.07.2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 

οποίο αναφέρεται το µε αρ. πρωτ. ΥΠΑ/ΠΡΟΠΕ/10202/569/11.05.21016 έγγραφο του τµήµατος 

Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας µε το οποίο υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 

(κατά την έννοια του άρθρου 5 του Ν.4014/2011) ο φάκελος ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων 

του αερολιµένα Καβάλας. 

8. Την από 23.04.2002 και µε αρ. πρωτ. ∆7/Γ/15652/1983 άδεια οικοδοµής από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

9. Την από 07.04.1986 και µε αρ. πρωτ. Φ14.726/5/Β.440663 άδεια λειτουργίας, την από 

07.04.1986 και µε αρ. πρωτ. Φ14.726/5/Β.440663 άδεια λειτουργίας, την από 29.03.1993 και 

µε αρ. πρωτ. Φ14.756/15/637 ανανέωση άδειας λειτουργίας, την από 31.05.1996 και µε αρ. 

πρωτ. Φ14.756/25/08/819 ανανέωση άδειας λειτουργίας, την από 22.06.2000 και µε αρ. 

πρωτ. Φ14.756/28/08/565 ανανέωση προσωρινής άδειας λειτουργίας, την από 08.04.2002 

και µε αρ. πρωτ. Φ14.756/36/08/417 άδεια λειτουργίας µε προθεσµία προς µεταφορά, την 

από 26.09.2002 και µε αρ. πρωτ. Φ14.756/37/08/716 άδεια εγκατάστασης, την από 

21.05.2004 και µε αρ. πρωτ. Φ14.756/41/08/605 προσωρινή άδεια λειτουργίας, την από 

03.02.2005 και µε αρ. πρωτ. Φ14.756/44/08/107 άδεια λειτουργίας της ανωτέρω µονάδας από 

την ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας. 

10. Τα σχεδιαγράµµατα και την µελέτη που θεωρήθηκαν από την υπηρεσία µας καθώς και τα 

λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε τις µε αρ. πρωτ. 1182/20.03.2017, 

1212/23.03.2017, 1420/10.04.2017 και  1586/24.04.2017 αιτήσεις του ενδιαφεροµένου φορέα 

και συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 

11. Την από 19.05.2017 εισήγηση της υπηρεσίας µας για την αίτηση της ανωτέρω µονάδας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1. "ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤH ΜΟΝΑ∆Α 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΕΚΟ ΑΒΕΕ), 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΝΕΣΤΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 22.05.2020" µε τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: 

α. Θέση 

Νοµός : Καβάλας 

∆ήµος : Νέστου  

Οδός : Αερολιµένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» 

Αριθµός :  

β. Κάτοχος : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

γ. Είδος Εγκατάστασης : Αποθήκευση αεροπορικών καυσίµων (ΧΗΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
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Βαθµός όχλησης : Χαµηλή όχληση 

δ. 

Ισχύς µηχανηµάτων 
παραγωγής 

 
Κινητήρια 

(KW) 

Θερµική 

(KW) 

 Νόµιµα λειτουργούσα 17,90 - 

 Προς εγκατάσταση  15,00 - 

 Συνολική 32,90 - 
 
 
 

Αξία Παραγωγικού Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 
 

 
Νόµιµα λειτουργούσα (σύµφωνα 
µε Α.Λ. Φ14.756/44/08/107) 45.000,00 € 

 Προς εγκατάσταση 17.000,00 € 

 Συνολική 62.0000,00 € 
 
ε. Ατµολέβητες: - 
 
στ. ∆εξαµενές 
Χωρητικότητα : ∆ύο (2) υπέργειες ατµοσφαιρικές δεξαµενές αποθήκευσης αεροπορικών 

καυσίµων (JET A1) µε χωρητικότητες 100 µ3 έκαστη (σύνολο 200 µ3), µία (1) 

υπέργεια ατµοσφαιρική δεξαµενή αποθήκευσης αεροπορικού καυσίµου (JET 

A1) 80 µ3 

 
2. Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κειµένων διατάξεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους: 

α. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την 

υγεία των εργαζοµένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων προ των µηχανηµάτων που 

κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο 

φαρµακείο κλπ.). 

β. Να τηρούνται τα µέτρα πυρασφαλείας που προβλέπονται από την µε Α.Α.Μ. 02/2001 µελέτη 

πυροπροστασίας, θεωρηµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης και να ανανεούται το 

σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας µέσα σε δύο (2) µήνες το βραδύτερο πριν από τη λήξη του 

(µε ευθύνη της εταιρείας). 

γ. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την µη πρόκληση 

ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν.4014/2011 

(Φ.Ε.Κ. 209 τ.Α’/21.09.2011) και της Κ.Υ.Α. Φ15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. 1275 τ.Β’ /11.04.2012) και 

συγκεκριµένα τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α. 105624/14.11.2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

δ. Να τηρούνται οι αστυνοµικές, υγειονοµικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις. 

ε. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση και το χειρισµό των διαφόρων µηχανηµάτων, θα 

πρέπει να κατέχουν τις από το Νόµο προβλεπόµενες άδειες όπως ηλεκτρολόγοι, πρακτικοί µηχανικοί, 

χειριστές, θερµαστές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές κλπ. 
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στ. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή η λειτουργία παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού σε βοηθητικούς ή 

κοινόχρηστους χώρους της βιοτεχνίας (αποθήκες, υπόγεια κ.α.). 

ζ. Όλα τα αεροφυλάκια και οι αεροσυµπιεστές που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και 

εξωτερικούς, του γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ελέγχου, από αναγνωρισµένο από το κράτος φορέα, και τα οποία θα πρέπει να είναι 

πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

η. Εάν απαιτείται, να βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ η έγκριση κυκλοφορίας των προϊόντων της βιοτεχνίας (µε 

ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

θ. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των δηλώσεων συµµόρφωσης CE των µηχανηµάτων της 

βιοτεχνίας (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

ι. Η θεώρηση των σχεδιαγραµµάτων αφορά µόνο σε θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή της 

βιοµηχανικής νοµοθεσίας και γίνεται µε την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδοµικών 

διατάξεων. 

κ. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα καθώς και τα ανυψωτικά µηχανήµατα (περονοφόρα ανυψωτικά (clark), 

φορτωτές, γερανογέφυρες κλπ.) που λειτουργούν στους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, του 

γηπέδου της βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 

i. τις κατάλληλες άδειες κυκλοφορίας 

ii. τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 

iii. τις προβλεπόµενες βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου 

 και τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε σε ισχύ (µε ευθύνη του ιδιοκτήτη). 

λ. Να τηρείται σχολαστικά το βιβλίο συντήρησης και επίβλεψης καλής λειτουργίας των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας, από τον έχοντα την ευθύνη της επίβλεψης 

µηχανικό. 

µ. Ο φορέας της παρούσας άδειας πριν από τη λήξη ισχύος αυτής θα πρέπει για τη λειτουργία 

της επέκτασης της µονάδας να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -Υ.Α. 

οικ.483/35/Φ.15-ΦΕΚ 158 τ. Β’ 03.02.2012) συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση που χορηγήθηκε από την υπηρεσία µας (η από 

17.01.2017 και µε αρ. πρωτ. Φ14.756/05/94 απάντηση ερωτηµατολόγιου). 

3. Η Υπηρεσία µας επιφυλάσσει το δικαίωµα να επιβάλλει την εκτέλεση µεταρρυθµίσεων και περιορισµών 

στην ανωτέρω εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο 

σκοπός των ως άνω διατάξεων. 

4. Για την απαιτούµενη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών από 16.03.1950 και 24.11.1953 Β.∆. 

καθώς και του 902/75 Π.∆., υπεύθυνη επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση της εγκαταστάσεως πρέπει να 

προσλαµβάνεται πρόσωπο που να έχει τα προβλεπόµενα, από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική, 

προσόντα. 

5. Η άδεια αυτή µεταβιβάζεται µόνον κατόπιν προηγούµενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης , χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν µπορεί να λειτουργήσει στο όνοµα 

φυσικού ή νοµικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνοµα του οποίου εκδόθηκε. 

6. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να εφοδιασθεί µε άλλη άδεια, αν από άλλες 

διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση. 

7. Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία µας προσφυγή από οποιονδήποτε έχει 

έννοµο συµφέρον, σε 15 ηµέρες από τη δηµοσίευσή της στο διαδίκτυο 
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(http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth), κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010, για να κριθεί από τον κ. 

Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής έχει πληρωθεί το εξής γραµµάτιο: 

Κωδικός Συναλλαγής Τράπεζας Πειραιώς IB10315234357001/15.03.2017 (Παράβολο) 200,00 €. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. "ΕΚΟ ΑΒΕΕ", Χειµάρρας 8Α/ 151 25 Μαρούσι 

2. Υπουργείο Μεταφορών & ∆ικτύων, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, ΤΘ 70360, 

16610 Γλυφάδα 

  

 

ΑΔΑ: ΩΘ5Σ7ΛΒ-ΧΘΧ
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